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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 9/๒๕๖4 
วันพุธที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 

 8. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ติดราชการ 

 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันจันทรท์ี่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.3๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.30 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 1. การยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติ ส่วน
บุคลากรสายวิชาการให้สอนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั ้งในมหาวิทยาลัยและที่พักอาศัย เพื่อเป็นการลดการ
รวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก และยังคงให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื ่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1                 
ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข 
 2. การยกเลิกมาตรการให้เงินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้มีนักศึกษาจำนวน 130 คน ที่ยื่นเรื่องมาขอความช่วยเหลือกับ
ทางมหาวิทยาลัย โดยมอบอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี 
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 8/๒๕64 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕64  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 8/๒๕64 โดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 การขออนุมัติอัตรากำลังของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
 

ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ วาระท่ี 4.3 เรื่อง การขออนุมัติอัตรากำลังของหน่วยงาน ดังนี้  

๑. อนุมัติตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา                
(เงินบำรุงการศึกษา)   

2. อนุมัติตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๑ อัตรา                 
(เงินบำรุงการศึกษา) 

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขออัตราอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา  ขอข้อมูลเพิ ่มเติมในกรณีที ่ได้มีการเกลี่ย
อัตรากำลังของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลามไปสังกัด ให้นับเป็นหนึ่งศักยภาพที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร 
มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณา
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ศักยภาพของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถโยกย้ายมาอยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลามได้ เนื่องจาก              
มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก 

4. อนุมัติตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการ
จัดการ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)  

5. อนุมัติตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน                  
๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)              

ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เพื่อนำข้อมูลไปบริหารจัดการ    
ในการเปิดรับสมัครตามแผนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับ
การอนุมัติในอัตราทดแทนผู้เกษียณ นั้น ให้รอแผนการสรรหาในปีงบประมาณถัดไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การปรับมาตรการคลายล็อกดาวน์โควิด 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่อง แนวทางการจัดการเรียน            
การสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ฉบับที่ 8/2564 ที่กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนสลับกันมาทำงานในมหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยมีสัดส่วนการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นั้น เนื่องจากปัจจุบัน
ในหลายพื้นที ่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้สถานที่และกิจการ               
บางประเภทสามารถดำเนินการได้ เพื ่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป                     
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน               
(Work from Home) โดยให้บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
ปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติ ส่วนบุคลากรสายวิชาการให้สอนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งในมหาวิทยาลัย
และที่พักอาศัย เพื ่อเป็นการลดการรวมกลุ ่มของคนเป็นจำนวนมาก และยังคงให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที ่ 14 กรกฎาคม 2564 และมาตรการ                 
D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข จึงนำเข้าที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาในการประชุมคณะผู ้บร ิหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียดเอกสารดังแนบ 
 
มติที ่ประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร ื ่อง ยกเลิกมาตรการ                        
การให้บุคลากรปฏิบัติงานที ่บ้าน  ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล 
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ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตรวจสอบประกาศมาตรการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย ตามมติ    
ที่ประชุม และส่งใหส้ำนักประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นแบนเนอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความ ดังนี้ 
 1. อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้มีสัญญาประกอบการ และมีคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องที่จำเป็นเข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ที่มาในพื้นที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดท่ีเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนไม่ครบหรืออยู่ระหว่างรอการฉีดวัคซีน
ต้องแสดงผลการตรวจ ATK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 3. กรณีนักศึกษาที่ต้องเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการหรือทำกิจกรรมกลุ่ม ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจำนวน
การใช้พื้นท่ีตามความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ (โดยทั่วไปไม่เกิน 50 คน) 
 4. สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ดำเนินไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 
 วาระท่ี 4.2 การขออนุมัติอัตรากำลังของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
 

  ๑. ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขออัตราอาจารย์สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม ให้ดำเนินการหาข้อมูล
เพิ่มเติมในประเด็นจำนวนอาจารย์ นักศึกษา ทิศทาง แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร นโยบายในการหา
นักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อรองรับภาระงานของอัตราที ่ขอ และนำเข้าที ่ประชุมเพื ่อพิจารณา                      
ในครั้งถัดไปนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม               
เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิ การบดี ครั้งที่ 
9/2564 รายละเอียดเอกสารดังแนบ 

  ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  

  ๓. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขออนุมัติเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  

  ๔. บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ระดับ
ปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา 

  จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา เห็นชอบในหลักการ โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นจำนวนนักศึกษา 
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ภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาโดยภาพรวม และให้คณะส่งตัวแทนเพื่อเข้ามานำเสนอในคราวประชุมคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งถัดไป (ครั้งที่ 10/2564)   

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการโสต               
ทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  เห็นชอบโดยให้เลือกดำเนินการ ดังนี้ 

 1) เพิ่มจำนวนบุคลากรของโครงการ "อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
แบบบูรณาการ" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

 2) ดำเนินการประกาศรับโอนย้ายบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายมาปฏิบัติงาน
ทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3) ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน โครงการหารายได้อื ่น ๆ เพื ่อจ้างบุคลากร               
สายสนับสนุน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณที่จะนำไปบริหารงานภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 
3. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เห็นชอบ

โดยให้เลือกดำเนินการ ดังนี้ 
 1) เพิ่มจำนวนบุคลากรของโครงการ "อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

แบบบูรณาการ" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

 2) ดำเนินการประกาศรับโอนย้ายบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายมาปฏิบัติงาน
ทีส่ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 3) ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน โครงการหารายได้อื ่น ๆ เพื ่อจ้างบุคลากร              
สายสนับสนุน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณที่จะนำไปบริหารงานภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 4) รอการจัดสรรงบประมาณในปีถ ัดไป เนื ่องจากขอดูแนวโน้มของจำนวนนัก ศึกษา                      
ในปีการศึกษา 2566 

  
4. บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) ให้ใช้บุคลากรของโครงการ "อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบ

บูรณาการ" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน                  
ไปพลางก่อน เพ่ือประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 2) ให้ใช้งบประมาณเงินในส่วนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บพ.) 
เพื่อจ้างบุคลากร สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณที่จะนำไปบริหารงาน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระที่ 6.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมวุฒาจารย์" ขึ้นเป็น
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 
สรุปเรื่อง 
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียด
ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร                      
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม               
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ               
มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่  จึงทรงพระกรุณา
โปรดสถาปนา พระธรรมวุฒาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามท่ีจารึกในหิรัญบัฏว่า 
พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณ ญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร 
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี               
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 
"พระธรรมวุฒาจารย์" ขึ ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางไป ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี                   
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำแจกันดอกไม้ไปถวายเพื่อแสดงมุทิตาคารวะ 
  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


